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Nytt från styrelsen 

Välkommen till Fiskevårdsförbundets 2:a nyhetsbrev! 
Som tidigare läsare av detta nyhetsbrev känner till heter Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg 
numera Fiskevårdsförbundet (arbetsnamn), förkortat FvF. Hela namnet är Fiskevattenägarnas 
Riksförbund, Fiskevårdsförbundet. Av förklarliga skäl kommer vi att använda det sistnämnda nam-
net i vår kommunikation i (nästan) alla sammanhang. 
 
Nyhetsbrevet skickas vanligen till föreningens ordförande. Det åligger denne att vidarebefordra 
Nyhetsbrevet till övriga föreningsmedlemmar. Den som vill vara säker på att få ett eget exemplar 
registrerar sin e-post på vår hemsida; https://fiskevardsforbundet.se/ 
 
Corona-smittan har ställt det mesta på huvudet i samhället och verksamheten i FvF är inget un-
dantag. NÄR eller OM styrelsen ska kalla till Förbundsstämma har varit ett diskussionsämne där 
styrelsen har landat i att vi skjuter upp stämman. När den kommer att hållas och i vilken form är i 
nuläget oklart. Ger myndigheterna klartecken är sommar eller tidig höst en tänkbar tidpunkt. Vi 
undersöker också förutsättningar för att kunna hålla en digital stämma. Enligt (nya) stadgan ska 
Förbundsstämman hållas ”senast den sista maj på plats och tid som styrelsen bestämmer” (§ 7), 
en stadgepunkt som av förklarliga skäl inte kan infrias detta år. 
 
I bilaga till detta utskick finns en Medlemsblankett – fyll i den! Styrelsen behöver uppdatera för-
teckningen över fvof/andra föreningar/samfälligheter/enskilda medlemmar. 
 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter i sidfoten. 

 
Kandidera till styrelsen!? 
Valberedningen arbetar med förslag till en ny styrelse. De nya stadgarna (11 §) säger att styrelsen 
minst ska bestå av sex personer och två suppleanter. Något övre tak finns inte. Ändringen har till 
syfte att bredda styrelsens kompetens och säkerställa att styrelsemötena alltid är beslutförda. En 
ideell förening måste gardera sig för att ledamöter ibland är förhindrade att delta av olika skäl. 
 
Kontakta valberedningen om du är villig att kandidera till styrelsen – eller om du har förslag på 
någon kandidat som valberedningen bör kontakta. Valberedningens kontaktuppgifter nedan. 
Jan Sundqvist (sammank.) Tel. 070-586 31 12 E-post. val@fiskevardsforbundet.se 

 
Nyhet 1 … här finns fisken 
De som är intresserad av provfiskeresultat har tidigare arbetat i en ganska tungrodd datamiljö. 
Databasen för Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS), databasen för elfiske i vattendrag, 
Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) och databasen för provfiske vid kusten (KUL) har nu av SLU (Sveriges 
LantbruksUniversitet, datavärd för samtliga databaser) samlats på en gemensam sida. 
Länsstyrelsen Dalarna har skrivit en lättillgänglig manual som guidar dig till alla provfiskeresultat. 
Öppna länken; http://dvfisk.slu.se/ och låt bifogad bilaga vägleda ditt sökande. 
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Nyhet 2 … vad som komma skall 
Johan Kling, på Havs- och Vattenmyndighetens ledningsstab och ansvarig för framtagandet av den 
Nationella planen (NAP), informerade att regeringen ännu inte fattat beslut om NAP, dvs när (om) 
vattenverksamheter ska prövas för Moderna miljövillkor. Men regeringskansliet jobbar på ... 
 
Underlaget till NAP lämnades till regeringen den 1 oktober 2019 (se länk). Om beslutet fattas före 
sommaren kommer tidsplanenatt överstämma med förslagen till omprövning, enligt Johan Kling. 
Min gissning är att omkastningar i tidsplanen för olika avrinningsområden är små jämfört med 
förslaget i NAP. Att planera totalt 3 600 domstolsprövningar under hela löptiden (2022-2036) till-
låter knappast större omgöringar. 
 
Länsstyrelserna har redan erhållit extra pengar, totalt 70 MKr, för att arbeta med förberedelserna 
på regional nivå. NAP är den mest genomgripande förändringen av vattenlagstiftningen på 100 år 
och är troligen Sveriges största miljöprojekt någonsin. Ett mastodontprojekt som av någon out-
grundlig anledning gått under medieradarn. 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vatten-
miljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html 

 
Nyhet 3 … gyllene möjligheter 
Först några ytterligare ord om den Nationella planen (NAP) för vattenkraft och dess upplägg. Detta 
är en trestegsraket som omfattar: 

1. ny lagstiftning som tvingar samtliga kraftverk som saknar moderna miljövillkor in i en om-
prövningsprocess. 

2. bearbetning av föreskrifter, underlag som Vattenmyndigheterna använder för att fast-
ställa vilka miljökvalitetsnormer som varje vattenförekomst ska ha. 

3. En fond, Vattenkraftens miljöfond, som ska bekosta stora delar av miljöanpassningen, 
skapad för att de minsta kraftverksägarna inte ska gå i konkurs. 

 
Det som för fvof kommer att betyda mest är pkt 3. Att de åtta största kraftbolagen i samförstånd 
med regeringen (men inte officiellt, då kallas det gynnande av särintresse och det gillar inte EU) 
startat ett bolag, Vattenkraftens Miljöfond AB, och pytsar in 10 miljarder kr under löpperioden för 
NAP (2022-2036). 
 
I regelverket för fonden står att kraftverksägare med kraftverk upp till och 10 GWh produktion per 
år kan välja mellan att miljöanpassa eller avveckla. För båda alternativen får ägarna 85 % av alla 
projektkostnader (advokater, konsulter, grävmaskiner etc) och 95 % av den produktionsförlust 
som blir resultatet av miljöanpassning respektive avveckling (beräknat på framtida produktion). 
Detta är ”världsunikt”, något andra beskyddare av levande vatten i EU har svårt att fatta. Att kunna 
erbjuda kraftverksägaren 95 % av marknadsvärdet om det avvecklas ger forsarna framtidshopp. 
En ”självrisk” på 15 % åvilar visserligen ägaren för utrivning och återställning av platsen, en summa 
som i vågskålen av levande vatten och fortsatt kraftproduktion (med fiskväg) bör bli föremål för 
diskussion i berörd kommun. 
 
Vilka möjligheter detta regelverk öppnar upp för kommer jag återkomma till. Men det krävs ingen 
raketforskning för att inse vad 15 % ”extra” till ägaren skulle betyda för framtida vattenresurser. 
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Nyhet 4 … för din bekvämlighet 
FvF vill puffa för hemsidekonceptet som FvF i samarbete med Anders Olofsson Media tagit fram. 
En hemsida designad efter fvof önskemål och förutsättningar, där ledord som lättanvänd och ro-
busthet varit vägledande. Grundkoncept och layout enligt FvF:s hemsida, med funktioner av ny-
hetsflöde, lösenordskyddad inloggning, karta över fvof fiskevårdsområde (på G), direktlänkar till 
FvF:s hemsida mm. I konceptet ingår också länk till digital fiskekortsförsäljning (iFiske eller Fiske-
kort.se), grundläggande utbildning om hur hemsidan ska underhållas (på avtalad plats) samt ett 
år av serviceunderhåll och support. Kontakta Anders och glöm inte uppge att du är medlem. 

  

Anders Olofsson 
070-3141489 
anders@anderso.se 

 
Nyhet 5 … för din säkerhet 
Nu finns förbundets försäkringar sammanfattade på hemsidan (utförlige villkor finns länkade). Att 
säkerställa att fvof och deltagare har ett fullgott skydd när projekt och aktiviteter genomförs är en 
prioriterad fråga. Tryggheten med bra försäkringar blir än mer uppenbar när NAP sjösätts 2022. 

 


